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E cá estamos nós de novo, 
2º edição, do 2º ano de publi-
cações d’O CUSCO. As visitas, 
os projetos, os acontecimen-
tos da nossa vida escolar têm 
quase todos, um cantinho nes-
te nosso espaço de divulgação 
e comunicação. São tantos 
trabalhos, projetos e aconteci-
mentos, que se torna difícil a 
tarefa de seleção, porque gos-
tamos de arregaçar as man-
gas para os ver concretizados. 
E foi o que aconteceu com al-
guns repórteres, que saíram 
da escola e nos falam das ati-
vidades que desenvolvem na 
comunidade, após um dia de 
aulas. São ainda as primeiras 
reportagens inteiramente re-
alizadas pelos “jornalistas” d’ 
O CUSCO”, pelo que represen-
tam o grau zero dessa escrita,  
que vai seguramente melho-
rar ao longo do ano letivo e 
dos anos que se seguem.

Um projeto de sucesso: a TV 
CUSCO. As televisões nacio-
nais têm comemorado os seus 
aniversários e eis que surge o 
canal noticioso da Escola Bási-

Novos repórteres, TeleCUSCO e deveres

ca Artur Alves Cardoso, onde 
os alunos contaram o que con-
sideraram importante.

A 1ª emissão ocorreu no dia 
23 de fevereiro e contou com a 
participação de todos. Depois 
de estarem atentos às notí-
cias de fim de semana, todos 
os alunos do 1º Ciclo tiveram 
oportunidade de apresentar 
as notícias que consideraram 
mais importantes. Seleciona-
ram depois as que todos con-
sideraram mais interessantes. 
Realizaram castings em sala 
de aula, com o objetivo de se-
lecionar os colegas que iriam 
participar na primeira edição 
da TV Cusco. Fizeram depois 
o alinhamento das notícias e 
dos repórteres que foram con-

siderados os mais preparados 
e aptos para tão importante 
tarefa. 

Nos vários dossiês espe-
ciais, ao longo das edições 
deste nosso jornal, os alu-
nos têm debatido sobre os 
seus direitos e muito bem. 
Têm de os conhecer e de-
vem percebê-los, bem como 
o que a eles está inerente. 
Agora considerámos impor-
tante torná-los conscientes 
das suas responsabilidades, 
tantas vezes denominadas 
como ‘deveres’ e com cha-
madas de atenção para o seu 
cumprimento. Então, e des-
ta vez, porque não procurar 
saber quais são, o que dizem 
e como se interpretam.

“São tantos trabalhos, projetos e aconteci-
mentos, que se torna difícil a tarefa de sele-
ção, porque gostamos de arregaçar as man-
gas para os ver concretizados. E foi o que 
aconteceu com alguns repórteres, que saíram 
da escola e nos dão a conhecer o que fazem 
depois de um dia de aulas”.



3

Potenciar a relação com conceitos 
de organização espacial, engenha-
ria, aquitetura, ciência e matemática, 
associando-os à vida quotidiana e à 
criatividade das crianças é o objetivo 
principal do trabalho que as educa-
doras do Jardim de Infância estão a 
desenvolver, o qual consiste em pro-
porcionar às crianças a possibilidade 
de reinventarem a escola, criando-a, 
primeiro em desenho e, depois, em 
maquete.

Tudo começou com uma discussão 
acerca da melhor forma de “tornar o 
Jardim de Infância  um espaço mais 
rico, interessante e apetecível”. As 
crianças imaginaram “um Jardim de 
Infância que tivesse animais, árvores 
de fruto, piscina com escorrega, campo 
de futebol, insufláveis, balões de ar 
quente, baloiços, parede de escalada, 
bicicletas e até tenda de índios”.

Desenharam as várias áreas e 
equipamentos, que servem de proje-
to à maquete, cuja construção levan-
tou algumas dificuldades, “ao nível  
da fixação de alguns elementos”, 
mas que estão a ser ultrapassadas. 
Por exemplo, a opção pela utiliza-
ção de alguns materiais naturais e 
comuns tem facilitado a elaboração 
dos diferentes espaços da maque-
te”, explicam as educadoras Alda 
Livramento, Gláucia Saraiva e Paula 
Valente.
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Reinventar a escola do desenho à maquete

Pré-escolar

As crianças “aderiram muito bem 
a este projeto”, revelando “um gosto 
muito especial por ver ‘crescer’ a ma-
quete idealizada”.

O tempo e a disponibilidade é que 
escasseiam, mas ao projeto da ma-
quete  “tem sido um elo de união e 
articulação entre as três salas do Jar-
dim, bem como uma oportunidade de 
excelência para as crianças poderem 
pensar e criar em conjunto”.

Depois do espaço para animais e da piscina vem aí o edifício, mas há mais novidades!

Este projeto “testemunha o sentir 
e as necessidades das crianças, pelo 
que os adultos as devem ter em conta 
aquando da dinamização do  espaço 
exterior da escola”. E o processo da 
maquete promete não ficar por aqui, 
pois “as crianças, para além das pro-
postas iniciais, continuam a trazer 
outras ideias que têm sido postas em 
prática” pelo que “o projeto é dinâmico 
e está sempre em aberto”.
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Dossiê

Na aula do 2º B foi lida e ex-
plorada a história do simpático 
e divertido elefante Elmer, cuja 
pele era aos quadradinhos co-
loridos.

Elmer vivia na selva, numa 
manada de elefantes “cor de 
elefante”. Tinha por hábito 
pregar partidas aos outros, 
pelo que era conhecido por ser 
brincalhão e não ter “cor de 
elefante”.

Uma noite pensou, pensou, 
pensou, pensou... e concluiu 
que todos se riam dele por 
causa das suas cores. Decidiu 
então procurar o arbusto das 
bagas “cor de elefante” e pin-
tar-se de “cor de elefante”...

Ao analisarem a história de 
Elmer, os alunos perceberam 
que somos diferentes: na cor 
dos olhos, na cor da pele, no 
sexo, na língua que falamos, 
nas brincadeiras que faze-
mos, naquilo em que acredi-
tamos, entre muitas outras 
coisas.

Refletiram depois sobre 
o que pensam acerca das di-
ferenças entre as pessoas e 
chegaram foram as seguin-
tes:

1 - Todos temos os mesmos 
direitos. Também lá no fundo 
somos todos iguais porque to-
dos temos todos os órgãos. E 
todos temos um dom especial. 
Aprendemos coisas novas com 
os amigos.

2 - Ser diferente é uma coisa 
boa, porque não importa se so-
mos grandes ou baixos, desde 

Somos todos diferentes. E isso é bom, não é?

que sejamos todos amigos, so-
mos todinhos iguais.

3 - Aprendemos línguas di-
ferentes.

4 - Se fossemos todos iguais 
iria ser muito aborrecido.

5 - Se fossemos todos iguais, 
o mundo não era divertido e 
colorido.

6 - O sexo não importa, por-
que podemos brincar todos 
com bonecas ou uma bola.

7 -  Todas as pessoas são 
iguais porque as professoras não 
dão trabalhos diferentes às me-
ninas e outros aos rapazes, pelo 
contrário, dão trabalhos iguais a 
toda a gente. Então, as pessoas 
são todas diferentes e isso é bom, 
é giro sermos diferentes.

Após esta reflexão, concluí-
ram que o poema de Maria Te-
resa González (aqui ao lado) 
vai ao encontro do que eles 
pensam.

No dossiê especial deste número os alunos do 1º Ciclo debatem as diferenças
e os direitos das crianças, mas também os deveres, as responsabilidades

e a cooperação com os seus pares e com os adultos. Ora leiam!

“Vivemos num mundo às cores,
um mundo de flores,

cada um com suas cores,
bem diferentes das demais.

As pedras e os animais
também têm as suas cores,

suas formas e tamanhos
(e não se acham estranhos).

Há os pequenos e os graúdos;
os redondos e os bicudos;
e os que brilham ao luar

e os que ninguém vê brilhar.
Cada um tem seu lugar

e seu direito a viver.
É assim que deve ser!”

Maria Teresa M. Gonzalez

As cores
do mundo
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Dossiê

As crianças têm o direito 
a serem bem alimentadas e a 
responsabilidade de não estra-
gar comida.

Uma alimentação adequa-
da é fundamental pois garante 
a energia, a compreensão e a 
concentração necessárias para 
as atividades escolares realiza-
das ao longo do dia.

A turma do 1.º ano elabo-
rou cartazes com o intuito de 
promover uma boa educação 
alimentar. Os alunos selecio-
naram, recortaram e colaram 
imagens de alimentos bons e 
maus, de modo a que percebes-
sem quais as consequências 
dos seus hábitos alimentares. 

É importante fazer com que 
os alunos tenham hábitos ali-
mentares saudáveis, requisitos 
essenciais para o crescimento, 
desenvolvimento e manuten-

Direito a comida e o dever de não desperdiçar

ção de uma boa saúde, garanti-
do uma vida mais ativa e alegre. 

A escola e a família devem 
ensinar as crianças a terem 
uma alimentação saudável, de 
modo a prevenirem doenças 
cardíacas, diabetes, obesidade, 
entre outros.

No entanto, devem, tam-
bém, fazê-los perceber que 
têm a responsabilidade de não 
estragarem comida. O 1º A 
aprendeu e vai tentar cumprir 
o seu dever.

AAC1A

Nós, as crianças do 2ºA, já 
sabemos que temos direitos 
a cuidados especiais, já fala-
mos sobre este tema numa 
aula de “Cidadania”. Sabemos 
que temos direito a cuidados 
de saúde, que temos direito à 
educação, que temos direito 
a ter uma família, que temos 
o direito a viver com o pai e 
com a mãe, que temos o di-
reito a ser protegidos, que 
temos o direito a dar a nossa 
opinião e que ela seja ouvida 
e respeitada, que temos o di-
reito de ter carinho e amor… 

Mas hoje, a nossa pro-
fessora, disse-nos que nós 
também temos responsabili-
dades. Ficamos pensativos e 

Podemos sempre ser melhores pessoas

até um pouco preocupados, 
responsabilidades são coisas 
de pessoas adultas!!!  

No entanto, percebemos 
que temos a responsabilida-
de de sermos ou de nos tor-
narmos melhores pessoas: 

“Posso ser o melhor amigo 

que conseguir, e ajudar sem-
pre que o meu amigo precisar. 

Posso também ser melhor 
filho, obedecendo aos pais, 
ajudando nas tarefas domés-
ticas, não aborrecer a mãe. 

Posso ser melhor aluno, 
estar com atenção nas au-
las, trabalhar com empenho 
e respeitar a professora, os 
colegas e as senhoras auxi-
liares. 

Posso ser melhor irmão, 
apoiar, ajudar e cuidar dele, 
sempre que ele necessitar.”

Em suma, aprendemos 
que podemos ser sempre 
melhores pessoas!

AAC2A

FO
TO

: P
ix

ab
ay
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“As crianças têm direito 
a uma boa educação e a res-
ponsabilidade de estudar e 
respeitar os seus professo-
res” foi o tema escolhido para 
o debate dos alunos que fre-
quentam o 3º Ano, do qual re-
sultou um conjunto de refle-
xões, tendo sido selecionadas 
as seguintes:

- É importante ser educado, 
saber o que fazer, cumprir o que 
é pedido e ajudar os outros;

- Temos de estimar as nos-
sas coisas e as pessoas, os 

Dossiê

O respeito marca a diferença!
professores, as assistentes e 
os colegas;

- Cada um é diferente e de-
vemos respeitar e aceitar es-
sas diferenças;

- É importante saber falar e 
saber ouvir.

Os alunos consideram que 
é importante haver momen-
tos de troca de ideias e gosta-
ram desta atividade.

AAC3A

4º Ano reflete
a propósito de

direitos e deveres
As crianças têm direito a 

ser compreendidas… e o de-
ver de escutar e compreender 
os outros.

Começámos a refletir e 
concluímos que…

“Quando nós desabafamos 
os nossos problemas os pais 
devem esforçar-se para nos 
compreenderem.”

“Os adultos devem escutar 
e entender os nossos senti-
mentos.”

“Os adultos devem falar 
com as crianças de modo a 
que elas compreendam o que 
está a ser dito.” “Também de-
vemos escutá-los porque po-
demos estar a fazer alguma 
coisa errada.” “Nós devemos 
escutar os pais quando eles 
dizem que não têm dinhei-
ro para comprar uma coisa.” 
“Um ‘NÃO’, dos pais, às vezes, 
também quer dizer educar e 
amor.”

“As crianças também de-
vem ouvir as outras crianças, 
porque podem ter algum pro-
blema e assim podem-se aju-
dar umas às outras.” 

Nem sempre é fácil pensar 
nos outros e colocarmo-nos 
no seu lugar, mas já é um co-
meço…

AAC4A

«A Educação é a arma mais poderosa 
que podemos usar para mudar o Mundo!»

Ajude-nos, fazendo-se sócio da Associação 
de Pais e Encarregados de Educação!
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Dossiê

Explorar emoções é preciso
Vivemos o tempo todo ro-

deados de emoções e é im-
portante pensar e falar sobre 
elas, pois fazem parte da nos-
sa vida.

Desta forma, no dia 26 de 
janeiro de 2018, os alunos do 
1.º ano, da escola EB Artur 
Alves Cardoso, assistiram a 
uma sessão dirigida pela en-
fermeira Alexandra Sousa, 
sobre o tema Emoções, no 
âmbito do projeto saúde es-
colar. Esta sessão veio no se-
guimento da visualização do 
filme “Divertida Mente”, uma 
história que aborda de forma 
leve e divertida o equilíbrio 
emocional.

A alegria, a tristeza, a raiva 
e o medo foram as emoções 
abordadas na sessão. Assim, 
os alunos referiram quais as 

situações, no dia-a-dia, que 
lhes provocam este tipo de 
sentimentos.

Para ajudar no controlo 
do sentimento de “raiva”, as 
crianças aprenderam algumas 
técnicas simples e eficazes 

como: Respirar fundo, técnica 
do peixe balão e técnica da 
estrela-do-mar.

A turma demonstrou, ao 
longo da sessão, interesse e 
curiosidade, tendo participa-
do ativamente.

Alunos elogiam para celebrarem o Dia do Obrigado
Os alunos da Escola Artur 

Alves Cardoso assinalaram 
de novo o Dia do Elogio, a 
11 de janeiro, como já tem 
sucedido em anos anteriores.

A atividade foi desenvol-
vida em sala de aula,  sob 
orientação das professoras 
titulares de turma, onde se 
debateu com os alunos as 
vantagens que decorrem de 
reconhecermos as qualida-
des e as boas ações dos ou-
tros.

No final dos debates, os 
alunos foram convidados a 
escrever elogios às pessoas 
que entenderam, fossem elas 
colegas, professores, familia-
res ou outros.
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Destaque

O CUSCO chega à televisão com notícias escolhidas pelos alunos
“Olá. Bem-vindos à CUSCO 

TV” foi a expressão escolhida 
para abrir a primeira edição 
do Telecusco, o programa de 
informação da televisão da Es-
cola Artur Alves Cardoso, no 
qual os alunos têm a oportu-
nidade de falar sobre as notí-
cias da atualidade que mais os 
marcaram.

No fim de semana de 18 e 
19 de fevereiro, os alunos es-
tiveram especialmente aten-
tos às notícias e escolheram 
aquela que mais atraiu a sua 
atenção, sendo que poderiam 
pedir a ajuda de familiares e 
de outras pessoas da comuni-
dade de Caneças. Na semana 
seguinte, nas cinco turmas fo-
ram apresentadas as notícias e 
votadas as que os mais de 100 
alunos consideravam mais im-
portantes. No final foram es-
colhidas 16, cuja apresentação 
foi gravada, em vídeo, pelos 
alunos que as tinham selecio-
nado, contando com a ajuda 
das professoras, que lhes fo-
ram colocando questões.

Treze das 16 notícias têm 
uma marca negativa. Referem 
acontecimentos como a que-
da de um avião no Irão, dois 
incêndios (um numa casa em 
Caneças e outro numa em-
presa da Trofa), um acidente 
de autocarro em Caneças, o 
homicídio de uma criança de 
nove anos no Brasil, uns pais 
americanos que prenderam os 
filhos em casa durante anos, 
uma senhora que desapare-
ceu (Caneças), dois casos de 
agressão (após o jogo de fute-
bol Guimarães-Braga e um pai 
que tentou agredir o agressor 

das filhas nos Estados Unidos 
da América), uma bomba que 
rebentou na Ucrânia, um de-
sabamento numa lixeira em 
Moçambique que provocou 17 
mortos, as cheias em Paris ou 
as revelações do caso “emails” 
do Sport Lisboa e Benfica.

Entre as notícias cujo teor 
é mais positivo estão o eclip-
se lunar que pôde ser obser-
vado na América do Sul e na 
Antártida, a apresentação de 
uma girafa fêmea que nasceu 
no Jardim Zoológico de Lisboa 
e a de uma máquina movida a 
vento que consegue depurar 
água. 

Os critérios de seleção são 
a proximidade geográfica (fac-
tos ocorridos em Caneças), 
a proximidade cultural e/ou 
afetiva (uma criança é ucra-
niana e outra esteve em Pa-
ris), a atração pelo tema do 

ambiente e natureza (eclipse, 
girafa, máquina que depura 
água), mas o critério mais for-
te será o do impacto das notí-
cias. “Chamou-me a atenção, 
porque era uma criança ainda 
pequenina e eu preocupei-me 
muito”, referiu a criança que 
relatou o homicídio da me-
nina brasileira de nove anos. 
“Escolhi esta notícia porque 
foi a que me meteu mais tris-
te”, justificou a criança que es-
colheu o caso do desabamento 
em Moçambique.

O impacto das notícias glo-
baliza o mundo das crianças. 
Não importa se o facto ocor-
reu nos EUA, na Ucrânia ou em 
Paris. Só sete das notícias es-
colhidas referem factos ocor-
ridos em Portugal. A regra 
parece ser ‘Se impressiona, é 
escolhida’. E esse mesmo im-
pacto não será tão esporádico 

Os alunos assistiram ao Telecusco e querem repetir a experiência
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Atualidade

O CUSCO chega à televisão com notícias escolhidas pelos alunos
como se possa pensar a priori, 
pois, das 16 crianças, sete re-
ferem consumir notícias com 
frequência, seis fazem-no “às 
vezes” e só três dizem que não 
costumam “ver notícias”.

As notícias são mais ‘vis-
tas’ do que ‘lidas’. Apenas uma 
criança refere ter lido a notí-
cia no jornal (caso dos e-mails 
do Benfica) e porque “o meu 
avô só tem jornais de futebol”. 
E se, em dois casos, a notícia 
escolhida foi relatada pelos 
pais ou outros familiares, uma 
notícia chegou via rádio, três 
via Internet (uma via Face-
book) e nove através da tele-
visão. Que televisão? “Às vezes 
como na cozinha e a minha 
mãe vai buscar o tablet e mete 
um programa que dá para ver 
televisão (…). Outras vezes co-
memos na sala e vemos a tele-
visão mesmo”.

O Telecusco aponta a ne-
cessidade de professores, pais 
e outros membros da comu-
nidade falarem com crianças 
acerca das notícias, de lhes 
explicarem o que se passa, 
porque elas parecem guar-
dar apenas os títulos e não 
conseguem compreender os 
contextos, concluíram as pro-
fessoras, após os alunos terem 
assistido ao programa, na Bi-
blioteca Escolar.

Fechamos com as palavras 
da Beatriz, que apresentou 
o primeiro Telecusco: “E por 
hoje é tudo. Até à próxima 
edição d’O CUSCO TV. E não 
se esqueçam de ler o nosso 
jornal, porque já saiu a quarta 
edição”. Esta, que o leitor tem 
agora na mão, é a quinta!

Rita Moreira, aluna do 4º ano,da Escola Artur Alves Cardoso, 
foi uma das vencedoras do concurso  “O Meu Poema”, organizado 
pelo Agrupamento de Escolas de Caneças, com o objetivo de  de 
incentivar o gosto pela leitura e pela escrita de poesia.  PARA-
BÉNS à Rita e aos colegas de turma, que participaram e tornaram 
possível esta competição tão bonita. A Rita foi ler o poema a 16 
de março, à sede de Agrupamento. 

Imaginar

Eu adoro conversar
e as minhas bonecas partilhar.

Conhecer outras crianças
para a minha amizade lhes dar.

Também gosto de ler
e outros mundos conhecer.

Posso imaginar:
dragões e heróis a lutar.

É fantástico poder fantasiar!

Se os meus olhos puder fechar
consigo acreditar

que todos os meus sonhos posso realizar.

Posso ser princesa
linda e serena,
ou uma sereia

com cauda de baleia.
Ou quem sabe uma colorida borboleta

sempre às voltas do nosso planeta.

Posso ser o que quiser
sempre que adormecer.

Alves Cardoso ganha concurso
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Atualidade

As turmas do 1º e 2º anos 
da Escola Artur Alves Cardo-
so visitaram o Oceanário de 
Lisboa, a 16 de janeiro, onde 
tivemos oportunidade de ex-
plorar quatro oceanos pois, 
naquele dia, o oceano Glacial 
Ártico estava de “férias”, se-
gundo fomos informados pela 
guia Jéssica, que nos recebeu.  

No oceano Índico vimos vá-
rias espécies de peixes, todos 
eles muito coloridos. Conti-
nuamos pelo oceano Pacífico, 
onde visitamos duas lontras, 
das quais ficamos a saber vá-
rias curiosodades, entre as 
quais que estes animais são 
mamíferos.

A nossa aventura conti-
nuou pelo oceano Glacial 
Antártico, onde ficamos a 
conhecer os pinguins. Desco-

brimos que estes animais são 
aves e que usam as asas para 
nadar!!!

O último oceano que visi-
támos foi o “nosso”, o oceano 
Atlântico, onde vimos várias 
espécies de tubarões, o peixe-
-lua, as mantas o papagaio 
do mar e vários cardumes. 
Vimos também um polvo gi-
gante que pertence ao oceano 
Pacífico, bem como algumas 
estrelas-do-mar, medusas e 
caranguejos gigantes. 

Neste dia tivemos muita 
sorte, pois pudemos obser-
var mergulhadores a limpar 
o Oceanário e a alimentar os 
tubarões-pijama. 

Aprendemos muito, mas 
também nos divertimos, po-
demos dizer que foi uma visi-
ta emocionante!

Alunos no Oceanário de Lisboa

A edição e paginação deste 
número d’O CUSCO só foi pos-
sível graças à disponibilização 
de recursos por parte do Cen-
tro Protocolar de Formação 
Profissional para Jornalistas, 
com sede em Lisboa.

A comunidade escolar e 
educativa de Caneças, agra-
dece este inestimável apoio, 
sem o qual as edições 4 e 5 do 
nosso jornal não teriam sido 
possíveis.

Agradecemos
a edição
ao CENJOR

“Trajes dos séculos XVIII e 
XIX” e “O nosso mundo” são os 
temas da grandiosa exposição 
de trabalhos que os alunos de 
4º Ano organizam na Bibliote-
ca Escolar, de 19 a 22 de Mar-
ço, entre as 16 e as 18 horas. 
Visite a exposição e leia a re-
portagem no próximo número 
d’O CUSCO.

Trajes e mundo
em exposição na
Biblioteca
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Celebrações

Dia Internacional da Mulher com flores
Os alunos da Escola Artur 

Alves Cardoso participaram na 
homenagem à mulher, no dia 8 
de março.

Este dia assinala as con-
quistas sociais, políticas e 

económicas das mulheres ao 
longo da história, tendo sido 
oficializado pela Organização 
das Nações Unidas.

Estas conquistas tiveram 
início no final do século XIX, 

sobretudo na Europa e nos Es-
tados Unidos da América, pois 
as mulheres trabalham cerca 
de 15 horas diárias e ainda 
eram discriminadas, tendo sa-
lários mais baixos que os ho-
mens.

A primeira vez que o Dia da 
Mulher foi celebrado, em maio 
de 1908 (Dia Nacional da Mu-
lher), nos Estados Unidos da 
América, participaram mais de 
1.500 mulheres, que lutaram 
pela igualdade de género.

Para a comemoração, a pro-
fessora Paula Rocha convidou 
alguns rapazes da escola para 
oferecer às raparigas uma flor 
de papel. Com este ato os nos-
sos rapazes homenagearam as 
nossas mulheres e mulherzi-
nhas com uma flor. 

A aluna Inês Cardoso, da 
sala da professora Sandra Al-
ves explicou aos grupos de 
3º e 4º ano a razão de estar-
mos a comemorar este dia. A 
Inês revelou-nos que foi a sua 
mãe que lhe contou a história 
quando vinham a caminho da 
escola. 

Obrigada Inês.
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MCDAnce: a dançar dos zero aos 100
A Escola de dança MCDan-

ce, em Caneças, tem uma ofer-
ta de aulas muito variada, 
desde a dança criativa para 
crianças dos 3 anos até ao 
sénior move, passando pelo 
ballet, hip-hop, contemporâ-
neo, acrobática, entre outras. 
E tem aulas para todas as 
idades.

Foi fundada em 2013, por 
Cláudia Carrilho e Rita Ma-
tias, ambas professoras nas 
áreas de dança e de educação 
física.

Com cerca de 150 alunos 
e seis professores, a MCDan-

Neste número d’O CUSCO, os jovens repórteres da Escola Artur Alves 

Cardoso decidiram avançar com as suas primeiras reportagens. Ainda 

sem uma preparação jornalísitca treinada, decidiram arriscar, indo ao 

encontro da comunidade. As primeiras duas reportagens (a outra está 

na página 15, aqui ficam, com o merecido destaque!

ce funciona de segunda-feira 
a sábado e ainda organiza 
três espetáculos por ano. A 
escola de dança também di-

namiza festas de aniversário 
e workshops de férias.

Laura Carrilho AAC3A

A palavras de duas alunas
Na escola Move Cool Dance 

frequento três aulas diferentes: 
Ginástica, Dança, e Mães e Fi-
lhas. Na Ginástica faço aranhas, 
na Dança faço coreografias. 
Na Mães e Filhas brinco com a 
minha mãe.

A Cláudia e a Rita são as 
professoras de dança e ginás-
tica na escola. Durante o ano 
fazemos vários espetáculos 
onde mostramos o que apren-
demos. Gosto muito da escola 
de dança!

Leonor Mouta

Eu gosto muito da minha 
escola de dança porque sinto-
-me bem e sou feliz com as 
minhas amigas. As minhas au-
las são: Ballet, Ginástica, Mães 
e Filhas e Funky Move. São 
todas animadas e divertidas. 
As professoras Cláudia e Rita 
estão sempre e apoiar-nos nos 
espetáculos.

Margarida Elias
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“A cantar-vos as Janeiras 
aqui estamos reunidos 

Desejamos um bom ano aos 
amigos mais queridos

Vivam os nossos colegas e os 
professores 

As auxiliares e os educado-
res”

 Os alunos do 1.º e do 2.º ano, 
da Escola Artur Alves Cardoso, 
acompanhados por elementos 
do Centro Paroquial da Rama-
da (Muito Bom!!!) celebraram 
o dia de reis cantando anima-
damente as Janeiras para toda a 
comunidade escolar, no recreio 
da escola.

Os alunos, de coroa na ca-
beça, interpretaram o tradicio-
nal cantar das Janeiras sob a 
orientação dos professores das 

Em janeiro fomos cantar as Janeiras

Atividades de Enriquecimento 
Curricular, Miguel Madjer e Ana 
Pereira. 

No final dos cantares, as 

crianças distribuíram lembran-
ças alusivas à data, a todos os 
membros do grupo do Centro 
Paroquial. 

Yoooo yoooo!!! No passado 
dia 24 de fevereiro A Educar a 
Sorrir realizou na Escola José 
Gomes Ferreira uma verda-
deira batalha de dança!! Esti-
veram presentes muitas das 
nossas crianças, cheias de es-
tilo, demonstrando como se 
dança ao som da música! Duas 
crews, apoiadas desde o inicio 

Battle de hip-hop na Alves Cardoso
pelas suas famílias e amigos! 
Muitas surpresas houve e di-
versão não faltou!! E que ba-
taaalha hein!? 

MOTRICIDADE. No mês de 
janeiro foi celebrado o dia da 
Motricidade! Sabias que a Mo-
tricidade é muito importante 
para seres uma criança muito 

forte e saudável e cheia ener-
gia?

Com a ajuda dos nossos 
pais, dançamos e ainda brin-
camos com os vários apare-
lhos de ginástica! Muitas cam-
balhotas e saltos fizemos, e 
muitas paredes trepamos! Foi 
muito divertido! Bora! Quan-
do repetimos!!!? 
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A Patinagem Artística é uma das 
atividades que eu, Lúcia Albino, 
a minha irmã, Matilde Albino, e a 
nossa amiga, Beatriz Almas, pra-
ticamos no Ginásio Clube de Odi-
velas (GCO). Além desta exigen-
te e divertida atividade, no GCO 
pode ser praticado futebol, hip-
-hop, ginástica acrobática, ande-
bol, xadrez, andebol e hóquei em 
patins. Nós escolhemos a Patina-
gem Artística porque quisemos 
experimentar sensações novas 
sobre rodas.
O GCO foi fundado em 5 de maio 
de 1978, então com o nome de 
Estrelas do Bairro Olaio, o qual 
foi alterado para Ginásio Clube 
de Odivelas, em 1992. A ativida-
de de Patinagem Artística no clu-
be começou em 1980.
Presentemente, o GCO continua 
a ser o único clube do concelho 
de Odivelas com a atividade de 
Patinagem Artística. Conta com 
mais de noventa atletas que re-
presentam o clube a nível regio-
nal, nas disciplinas de patina-
gem livre, figuras obrigatórias e 

A Patinagem Artística é fantástica

solo dance.
Esta atividade é interessante 
pelo exercício físico, pela dis-
ciplina, pela concentração e 
pelo convívio saudável entre as 
atletas, treinadoras e todas as 

pessoas que trabalham na GCO, 
principalmente na modalidade 
de Patinagem Artística.

Lúcia Albino, Matilde Albino 
e Beatriz Almas
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Os alunos do 4º Ano da Es-
cola Artur Alves Cardoso estão 
descontentes com o apoio que 
a comunidade tem prestado ao 
ser projeto denominado “Va-
mos Reflorestar Portugal”, ten-
do mesmo escrito uma carta 
de descontentamento, que aqui 
transcrevemos.

“Olá, somos a turma do 4º 
ano e estamos descontentes!

Estamos descontentes por-
que iniciámos este trabalho de 
projeto e não temos tido a vossa 
colaboração que tanto necessi-
tamos e queremos.

Até agora, temos 73 árvores 
nascidas na nossa sala e não 
chegam!

O que o fogo destruiu foi mui-
to mais árvores mas, também, 
sabemos que não conseguimos 
repor a mesma quantidade.

Mas temos de repor o máxi-
mo possível, por exemplo uma 
ou duas árvores por aluno.

Reflorestar Portugal:
alunos estão descontentes

Queremos plantar pelo 
menos 200 árvores e aqui 
pedimos, a todos os que ain-
da não participaram, que 
participem.

Lembrem-se que o país não 
é só nosso. As árvores desta ter-
ra, deste país, deste planeta não 
são só nossas. São de todos nós 
que habitamos aqui.

Está nas nossas mãos mar-
car a diferença e lutar pela Na-
tureza e ajudar a reflorestar 
Portugal.

Não fiques parado e de bra-
ços cruzados a pensar no dia de 
ontem mas pelo contrário, pen-
sa no dia de hoje e no teu futuro. 
Imagina o teu país reflorestado 
com a tua ajuda.

Como podes ver algumas já 
estão no nosso canteiro e cres-
cer cheias de força.

Traz as tuas árvores!
Agradecemos a tua colabo-

ração!”

Última

A aluna Beatriz Cordeiro 
representou a Escola Artur 
Alves Carodso, a 16 de mar-
ço, no concurso ‘OUVIR-TE 
LER’, organizado em parceria 
entre as bibliotecas do Agru-
pamento e os departamentos 
de Português e do 1º Ciclo

Ouvimos textos de Hans 
Christian Andresen, O Rou-
xinol e António Couto Viana, 
Versos de Cacaracá “ Dias da 
Semana”, entre tantos outros, 
lidos com arte pelos concor-
rentes, numa atividade mui-
to participada com a presen-
ça de familiares, professores 
e alunos.

Assim e mais uma vez, 
vencemos todos e todos os 
participantes que estão de 
PARABÉNS.

Beatriz Cordeiro
lê para colegas
na Secundária 

A Associação Educar a Sorrir 
assinalou o seu décimo primei-
ro aniversário no passado dia 
16 de fevereiro. 

O dia foi passado de forma 
muito divertida com muitos jo-
gos e muitas atividades! 

No final celebramos com 
uma mega festa, na qual houve 
muita música, muita energia e 
ainda mais animação!

Já estamos ansiosos por mais 
festas como estas, nas quais nos 
divertimos muito.

Educar a Sorrir
organiza festa
de aniversário


